
29MAGYAR GR AFIK A 2022/6

A szakmai program összesen 
több mint 170 kolléga szemé-
lyes részvételével és közel 30 f� 
online „jelenlétével” valósult 
meg, amely sokakban az egye-
sületi élet aranyéveit idézte fel! 
Ezúton is hálásan köszönjük 
a nyomdák vezet�ségének, 
hogy lehet�vé tették a program 
megvalósulását, amely igen 
nagy sikert aratott és tovább 
öregbítette a debreceni nyom-

dászat hagyományait és az itt 
dolgozó szakemberek hírnevét. 

Az esemény helyszíne a deb-
receni Nagyerd� közepén ta-
lálható Aquaticum Debrecen 
Termál & Wellness Hotel**** 
volt. A HEIDELBERG szponzo-
ráció keretében járult hozzá 
az esemény sikeres megvalósí-
tásához. Az igen színvonalas 
délel�tti GPwA Zöld Minikonfe-
rencia el�adásain már több 

mint 80 kolléga vett részt sze-
mélyesen és további 12 f� kö-
vette online webináron az 
el�adókat. A gasztronómiai 
élményeket követ�en, 14 óra-
kor a hivatalos program 

A XXIX. Nyomdász Vándorgy�lés bizonyos tekintetben 
a tavalyi esztendben csonkára sikerült esemény folyta-
tásának és méltó lezárásának is tekinthet. A Covid19 
miatti kényszer� halasztás kiváló alkalmat biztosított 
a PNYME számára, hogy az eseményt tovább tervezgesse 
és így a tavalyi évben meghiúsult Alföldi Nyomda Zrt. 
üzemlátogatás 2022-re kiegészülhessen egy újabb 
vendéglátó, a Kartonpack Zrt. bemutatkozásával is. 

PRINT MEET – Nyomdász Vándorgy�lés 
DEBRECEN, 2022. OKTÓBER 27–28.

Tóth Gábor

Fábián Endre átadta a Dr. Vámos György-díjat György Gézának

Tóth Gábor
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ban az el�adások fókusza 
a könyv és könyvgyártás, 
míg a második blokkban 
a papír alapú csomagolóanya-
gokkal foglalkoztunk.

Az els� el�adó dr. Gál Katalin
(MKKE elnöke) volt, aki akadá-

Dr. Gál Katalin 

György Géza

Tóth Gábor köszönt�jével in-
dult. A teljesen megtelt el�adó-
terem hallgatóságát Fábián 
Endre, a PNYME elnöke tájé-
koztatta az egyesületet érint� 
legaktuálisabb történésekr�l, 
kiemelve a „Nyomdaipari 
Szakemberképzésért Alapít-
vány” létrehozását és a BTL 
News Kft. 50% tulajdonrészé-
nek megvásárlását. Az akvizí-
cióval megnyílt a lehet�ség 
egy új digitális szakosztály és 
egy csomagolástechnikai szak-
osztály elindítására is.

A program folytatásaként 
Pesti Sándor, a PNYME díjbi-
zottságának elnöke felvezette 
a Dr. Vámos György-díj átadá-

sát, melyet Fábián Endre adott 
át György Gézának, az Alföldi 
Nyomda Zrt. vezérigazgatójá-
nak. A díjátadót követ�en 
György Géza röviden köszön-
tötte a vándorgy�lés résztve-
v�it és kezdetét vették az 
el�adások. 

A konferencia levezet� elnöke 
idén is Schmidt Dániel, a nyom-
dai szakosztály társelnöke volt, 
aki a t�le megszokott szigorral 
és határozottsággal mened-
zselte az el�adók id�keretét.

A házigazdáink által gyár-
tott termékkörhöz igazítottuk 
a konferencia tematikáját is, 
amely a gyakorlatban azt je-
lentette, hogy az els� blokk-

Teleki Nóra

Kaldenecker János
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Mészáros István

Mr. Frank Uhlemeyer és Sándor Tibor

lyoztatása miatt online jelent-
kezett be és tartotta meg el�-
adását a hallgatóság számára. 

„A Könyvkiadói helyzetkép és 
a könyvpiac várható alakulása” 
cím� el�adásában részletesen 
foglalkozott a pandémia alatti 
és a 2022. év tapasztalataival 
könyvkiadói szempontból. 
Beszélt a szektort érint� áreme-
lések várható rövid- és közép-
távú hatásairól és az új kihívás, 
az energiaár-robbanás kezelé-
sének lehetséges módjairól.

Ezt követ�en Mészáros István
(Prosystem Print Kft.) „Köny-
vek az élménytársadalomban” 
címmel tartotta meg el�adását. 
A szociológiai alapokra és ada-
tokra felépített kiváló el�adás 
kiemelt szerepet vizionál 
a könyv számára.  Várakozá-
sunknak megfelel�en a könyv 
a jöv�ben (is) méltó versenytár-
sa lehet bármely digitális plat-
formnak vagy alkalmazásnak 
a min�ségi id�töltés területén.  

A következ� el�adó Mr. Frank 
Uhlemeyer (Müller Martini 
Buchbindesysteme GmbH) 
volt, aki Sándor Tibor tolmá-
csolásával tartotta meg el�adá-
sát. El�adásuk címe „Fejleszté-
sek és trendek a könyvpiacon”. 

Jankó Gábor

Farkas Péter

Az el�adásukban a szektor 
legjelent�sebb gépgyártójának 
szemüvegén keresztül mutat-
ták be a könyvpiacon tapasz-
talt trendeket. Az íves ofszet 
technológia alkalmazása csök-
ken� tendenciát mutat, helyét 
fokozatosan az inkjet digitális 
eljárás veszi át. Röviden ismer-
tették portfóliójukat és megol-
dásaikat a hatékony könyv-
gyártás területén.

Az els� el�adásblokkot 
Persovits József és Pesti Sándor
közös el�adása zárta, amely 
tulajdonképpen egy könyv-
bemutató volt. Modernkori 
valcolás – A PNYME vándorgy�-
lések krónikája cím� könyv az 
1993 és 2021 közötti id�szakot 
dolgozza fel a PNYME emble-
matikus nagyrendezvényének 
történetmesélésén keresztül. 

A bemutatott könyvet az 
Alföldi Nyomda jóvoltából min-
den résztvev� ajándékul meg-
kapta, amelyet a szünetben akár 
dedikáltathatott is a szerz�kkel. 

A szünetet követ�en a cso-
magolással foglalkozó el�-
adásblokk másik házigazdánk, 
a Kartonpack Zrt. bemutatko-
zásával kezd�dött. Teleki Nóra
termelési és üzemigazgató 

(Kartonpack Zrt.) köszöntötte 
a résztvev�ket, és röviden 
bemutatta cége fejl�désének 
f�bb állomásait. Bemutatásra 
kerültek a dinamikusan fejl�-
d� üzem f�bb paraméterei és 
a piaci orientáció irányai.
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Persovits József és Pesti Sándor 

A köszönt� után Kaldenecker 
János (EN’CO Bt.) a közelmúlt-
ban meglátogatott FACHPACK 
2022 szakkiállítás tapasztala-
tairól számolt be. Izgalmas és 
lényegre tör� el�adásában 
fotókkal dokumentált módon 
mutatta be azt a jelenlegi tren-
det, hogy „amit lehet, vált-

sunk ki papírral”. Az alkalma-
zások részletes bemutatását 
követ�en az el�adás második 
részében a csomagológépek 
fejlesztési irányainak bemuta-
tásával foglalkozott.

Jankó Gábor (Lemmaco Kft.) 
provokatív el�adásában 
a „Nyomdaipari felületneme-

sítés ár-érték arány hatásáról” 
beszélt. Részletesen foglalko-
zott a ma alkalmazott felület-
nemesítési eljárások min�ségi 
kivitelezéséhez szükséges felté-
telrendszerrel és a vev�i elvá-
rásrendszerrel. Gyakorlati 
példákon szemléltetve mutat-
ta be az ár-érték arány növelé-

Oktatási kerekasztal a szünetben
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sének módjait mikro- és makro-
szinteken.

A konferencia záróel�adója 
a tavalyi évben debütált Farkas 
Péter (MM BOARD & PAPER 
GmbH) volt, aki „Papír és kar-
ton világpiaci és európai hely-
zet alakulása” címmel tartotta 
meg lebilincsel� el�adását. 
Péter élvezetes stílusban és 
közérthet� módon mutatta be 
az elmúlt években tapasztalt, 

leginkább negatív hatásokat 
a papíriparban. Pontos adato-
kat hozott a piaci keresletr�l, 
kapacitásokról és láthattunk 
némi el�rejelzést a várható 
tendenciákra vonatkozóan is.

Az el�adásokat követ�en a 
szabadprogram, a wellness és 
a hajnalig tartó beszélgetések 
ideje következett.

A pénteki üzemlátogatások 
két busszal valósultak meg, 

melyek a Nagyerd�b�l körjá-
ratban vitték a kollégákat 
a nyomdákhoz. Az Alföldi 
Nyomda üzemlátogatásának 
feledhetetlen momentuma 
volt, ahogy a Doxa óram�ként 
m�köd� üzemen végigvonult 
a szakemberáradat, akik leny�-
gözve nézték a könyvgyártás 
területén elérhet� mai legmo-
dernebb berendezéseket és az 
azokat m�ködtet� kollégákat, 
akiknek minden mozdulatá-
ból áradt a profizmus és a vég-
telen szakmaszeretet. A részt-
vev�k megtekinthették 
a közelmúltban átadott tan-
m�helyt és a korszer� logiszti-
kai raktárt is. A Kartonpack Zrt. 
üzemlátogatása során, több 
csoportban, a teljes munka-
területet bejárták a résztvev�k. 
A legimpozánsabb momentu-
mok a BOBST kimetsz�gépek 
hatékony m�ködtetése és do-
bozhajtogató-ragasztó gépek 
szédít� sebessége voltak, ame-
lyek óriási tapasztalatról árul-
kodtak a faltkarton dobozok 
gyártásának területén. Az 
üzemlátogatásokat az ebéd 
melletti élménydús beszélge-
tések zárták. 

Találkozzunk jöv�re is! 
PRINT MEET – Nyomdász 
Vándorgy�lés 2023

A PNYME elkötelezett az ismeretek meg-
osztásában, így létrehozta önálló youtube 
csatornáját, ahol a b¢vül¢ tartalmak mel-
lett hamarosan elérhet¢ek a FLXO SYMP 
2022 el¢adásai is. Iratkozz fel a csatorná-
ra, hogy ne maradj le az új tartalmakról 
sem!
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